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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 27 mei 2019
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 27 mei 2019, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1

Besluitenlijst raadsvergadering 29 april 2019:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 29 april 2019 vastte stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel afte handelen.
3. Benoeming bestuurslid Stichting openbaar
Onderwijs Vlieland:
Besluit: de heer P.O.J. Veltman te benoemen tot lid
van het bestuur van de Stichting Openbaar
Onderwijs Vlieland.
4. Mountainbikeroute:
Besluit: het verzoek van het Toeristisch Platform
Vlieland om te stoppen met de implementatie van
de mountainbikeroute te honoreren.
5. Bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland
Besluit: in te stemmen met
voorontwerpbestemmingsplan ‘Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland” en dit vrij te geven voor
de inspraak en het overleg.
6. Begrotingswijziging FUMO
Besluit: 1 Kennis te nemen van de
begrotingswijziging 2019 FUMO; 2. Geen zienswijze
in te dienen over de begrotingswijziging 2019
FUMO.
7. Jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en
begroting 2020 Veiligheidsregio Frvslân
Besluit: 1. kennis nemen van dejaarstukken 2018,
begroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2019
van de veiligheidsregio Fryslân (VRF); 2. geen
zienswijzen indienen ten aanzien van de
jaarstukken 2018, begroting 2020 en eerste
begrotingswijziging 2019 van de VRF.
8. Visie en Position Paper (uitvoering) Participatiewet
Besluit: 1 Kennis te nemen van de visie en de
uitgangspunten van de position paper ; 2. Kennis
nemen van de notitie Toekomstige uitvoering
Participatiewet Noardwest Fryslân
9. Begroting 2020 Sociale Dienst Noordwest Friesland
Besluit: 1 Kennis te nemen van de begroting 2020
van de Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid
Noordwest Friesland; 2. geen zienswijze in te
dienen bij de Dienst.
10. Benoeming griffier
Besluit: mevrouw Magda Brinksma-Brandenburg,
geboren op 1 2 juni 1 963, wonende te Jirnsum, met
ingang van 1 juli 201 9 te benoemen tot griffier van
de gemeente Vlieland voor 24 uur per week.
De voorzitter, C. Schokker-Strampel
De loco-griffier, J. de Jager
.

.

.
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benoeming wethouder P.D. Visser
Op zijn verzoek heeft het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Vlieland aan wethouder
R. Hoekstra met ingang van 14 mei 2019 ziekteverlof
verleend in verband met het herstel van ondergane
operaties. Op voordracht van de fractie NLV is de heer
P.D. Visser met ingang van 27 mei 2019 benoemd tot
wethouder ter (tijdelijke) vervanging van de heer
Hoekstra. De benoeming is conform de wet voor
een periode van ten hoogste 16 weken en eindigt
derhalve op 3 september 2019.
—

-

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
. Voor een kleurwijziging van het houtwerk van het
pand Dorpsstraat 120 te Vlieland (ingekomen 17 mei
2019).
. Voor de bouw van een schuur op het perceel
Dorpsstraat 106 te Vlieland (ingekomen 28 mei
2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
. Voor een kleurwijziging van het houtwerk van het
pand Dorpsstraat 120 te Vlieland (verzonden 27 mei
2019).
. Voor het plaatsen van zonwering op het perceel
Dorpsstraat 89 te Vlieland (verzonden mei 27 2019).
voor bouwen
. Voor het vervangen van bestaande en het plaatsen
van nieuwe speeltoestellen op het perceel Al 707,
speeltuin aan De Uitlegger (verzonden 27 mei 2019)

bezwaar
Op grond van de AWB kunnen belanghebbenden
bezwaar maken tegen de verleende vergunningen. Dit
kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking
van de vergunningen. Uw bezwaarschrift dient te
voldoen aan de navolgende eisen: uw naam en adres,
dagtekening, omschrijving van de vergunning
waartegen u bezwaar maakt, en redenen/motivatie van
uw bezwaar (bezwaargronden). Stuur het
bezwaarschrift naar het college van burgemeester en
wethouders van Vlieland, Postbus 1 0, 8899 ZN
Vlieland. Nadere informatie kunt u vinden op de
website. U kunt ook informatie inwinnen aan het loket in
het gemeentehuis.

inloopspreekuur college van B&W

collecte

Dinsdag 4 juni houdt wethouder Eisje de Ruijter spreekuur
van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

Het Stichting Epilepsiefonds heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 3 tot en met zaterdag 8 juni 2019.

nieuw maaibeleid

grof huishoudelijk afval

De gemeente Vlieland beheert op verschillende plaatsen
wegbermen en gazons, taluds en dijken. De meeste
daarvan worden regelmatig gemaaid. We doen dat om de
verkeersveiligheid te garanderen, omdat we dat mooi
vinden, om een goede grasmat in stand te houden of om te
voorkémen dat bomen en struiken de doorgang
belemmeren.
Het huidige maaibeleid hebben we eens onder de loep
genomen Duurzaamheid, biodiversiteit en
burgerparticipatie vragen om aanpassingen van het al vele
jaren gehanteerde beleid van deze gemeente. Daarnaast
vragen ook de (kosten van) personele inzet en het
brandstofgebruik ons kritisch te kijken naar dit beleid.
Dat betekent dat we de maaimachine zo min mogelijk
inzetten. Inzet van de maaimachine brengt namelijk kosten
met zich mee (brandstof, menskracht, afschrijving,
verwerken of afvoeren van maaisel) en vergroot de C02uitstoot. Bovendien bevorderen we de biodiversiteit eerder
met bloeiende bermen dan met kort gemaaid gras. Deze
uitgangspunten tellen bij al onze maaiwerkzaamheden mee.
We maaien dus minder vaak en later in het jaar. Dat geldt
zowel in het dorp als daarbuiten.
Wat verwachten we van u? We verwachten medewerking
en begrip. Medewerking in de zin van: daag ons uit om het
groen in het dorp op een andere manier te beheren, een
manier die de biodiversiteit ten goede komt. Begrip in de zin
van: wen er aan net als wij! dat de bermen er misschien
wat rommeliger uitzien, maar wel een toevluchtsoord zijn
voor insecten en andere dieren. De bermen zullen niet
ineens veranderen in ware bloemstroken. Dat zal even
duren. Geef ons die tijd. Over 5 jaar zullen we het gevoerde
beleid weer eens onder de loep nemen en kijken wat het
ons heeft gebracht.
Meer lezen? Lees het Maaibeleid 2019-2024 op de website
van de gemeente.

Op dinsdag 4 juni wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar geen
oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u grof
huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van tevoren
(tot uiterlijk maandag 3 juni 1 6.00 uur) telefonisch opgeven
via telefoonnummer (0562) 452700 of via de hoofd pagina
van onze website www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u
geselecteerd’.

.

—
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geen mountainbikeroute op Vlieland
Het realiseren van een mountainbikeroute was een initiatief
dat is opgepakt vanuit hettoeristisch beleid dat in 2014
door de Raad is vastgesteld. Het Toeristisch Platform
Vlieland (TPV) had hierin de coördinatie.
Zij constateert echter dat er te weinig draagvlak is om de
implementatie van de mountainbikeroute voort te zetten.
Er zijn negatieve reacties gekomen op een recente oproep
en “in de wandelgangen” worden veel negatieve
opmerkingen gehoord. Positieve reacties worden bijna niet
vernomen en bijdragen in de vorm van vrijwilligers zijn er te

weinig.
Hierdoor is er niemand die zich verantwoordelijk voelt voor
de route, zoals bijvoorbeeld voor het onderhoud. Ook is er
geen organisatie te vinden die de aansprakelijkheid op zich
wil nemen.
Daarom heeft het TPV aan het college en de raad gevraagd
om met de implementatie te mogen stoppen.
In de raadsvergadering van 27 mei 2019 heeft de raad
besloten dit verzoek te honoreren.
Er wordt geen mountainbikeroute aangelegd en de
activiteiten hiervoor worden stop gezet.

vervang “energieslurpers” en bespaar
honderden euro’s
Niet-zuinige
elektrische apparaten
zoals koelkasten,
vriezers,
vaatwassers,
wasmachines,
wasdrogers en
halogeen- of
gloeilampen kunnen
ervoor zorgen dat de
energierekening
onnodig hoog oploopt.
Oude apparaten kunnen enorme energieverbruikers zijn.
Soms kan het energieverbruik zelfs zo hoog zijn dat het
interessant is om het apparaat direct te vervangen door een
nieuw energiezuinig exemplaar.
Indicatie van besparing:
Een nieuwe zuinige wasdroger bespaart tot € 99,- per jaar,
een wasmachine € 97,- en LED lampen maar liefst
€ 124,-. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de
Universiteit van Utrecht in opdracht van het HIER
klimaatbureau.
Informatie over “energieslurpers” kunt u vinden op
vw.d u u rzaambouwloket. nl/nieuws
Meer informatie en gratis advies bij het gemeentelijk
Duurzaam Bouwloket
Heeft u vragen over het energiezuinig, comfortabel en
aardgasvrij maken van uw woning? Duurzaam Bouwloket
helpt u van A tot Z verder met gratis en onafhankelijk
advies.
Neem contact op met een adviseur door te bellen (072
743 39 56) of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl).
Voor meer informatie over energiebesparende maatregelen
en subsidies en financieringsregelingen kunt u terecht op
www.duurzaambouwloket. nI.
Duurzaam Bouwloket wordt gefinancierd door uw
gemeente, zodoende kan het advies gratis en onafhankelijk
worden aangeboden.
-

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk. Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland
telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579 e-mail : info@vlieland.nl website: www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452700
Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

